
 
 

JADŁOSPIS Przedszkole nr.24 
ZAZNACZONO ALERGENY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 

Nr 1169/2011 załącznik nr II wytłuszczonym drukiem 
 

Poniedziałek 
 

29.04.2019 

Śniadanie: 
Płatki Chia   na mleku180 ml(gluten pszenny),pieczywo graham i pszenne 40g(gluten żytni i 
pszenny), masło10g(mleko), ser żółty10g(mleko),szynka wieprzowa 10g,   sałata 5g, pomidor 

10g   Herbata z pomarańczą 200ml 
Owoc :Jabłko   1szt.   Sok marchewka- jabłko 
Zupa: 
Ogórkowa z ziemniakami  250ml(seler)(ogórek kiszony, marchew, por, żeberka wieprzowa) 
Rogal z masełkiem i pietruszką ½ szt. (gluten pszenny, mleko)   Herbata miętowa 200ml 
II Danie : 
Danie meksykańskie(kukurydza, papryka,fasola czerwona) i mięsem mielonym z łopatki 
wieprzowej 
Makaron penne  100g(gluten pszenny) Sos 100ml   Kompot śliwkowy  200ml 

 
Wtorek 

 
30.04.2019 

Śniadanie: 
Pieczywo pszenne i żytnie(gluten pszenny i żytni) 40g, pasztet pieczony 10g(gluten pszenny, 
jajko) , twaróg10g(mleko) masło10g(mleko),ogórek 10g, rzodkiew5g  Herbata z cytryną  200 ml 
Owoc: Mandarynka 1szt.  Sok marchewka- jabłko 
Zupa:  
Pomidorowa z makaronem 250ml(seler, gluten pszenny)(marchew, por ,natka pietruszki, 

łopatka wieprzowa) 
Mus jabłkowy 100g+herbatniki 2szt(gluten pszenny) 
II Danie: 
Pierś z kurczaka soute  60g  Sos koperkowy 50ml 
Kasza gryczana 100g 
Surówka z czerwonej kapusty z jabłkiem i marchewką ( olej rzepakowy) 40g Mix warzyw 30g  
Kompot porzeczkowy 200ml  

 
 

 

 

 

 
 

 
Czwartek 

 
02.05.2019 

Śniadanie: 
Pieczywo pszenne i graham(gluten pszenny i żytni)  40g,masło10 g(mleko), szynka wiejska 
10g, serek waniliowy20g(mleko) ,ogórek 10g,  rzodkiew 5g    
Herbata z pomarańczą 200ml 
Owoc:  Kiwi 1szt.   Sok marchewka- jabłko 
Zupa: 
Zacierkowa 250ml(seler, gluten pszenny)(marchew, por, natka pietruszki,udko z kurczaka)  
Bułka weka z dżemem 2szt.(gluten pszenny) 
Kakao na mleku 180ml(mleko) 
II Danie: 
„Alla”gołąbek z mięsa, ryżu i kapusty białej 60g(łopatka wieprzowa) Sos pomidorowy 50ml 
Ziemniaki 100g Sałata w ziołach 70g  
Kompot jabłkowy 200ml 

  

 

 

 
 

Zupy przygotowywane są na wywarze mięsno – warzywnym lub wywarze warzywnym z dodatkiem masła. 
Potrawy pieczone są w piecu konwekcyjno parowym. Kompoty  z owoców sezonowych przygotowywany  na 
wodzie z owocami z dodatkiem substancji słodzącej - cukier, miód. Woda niegazowana źródlana. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 

 
 
 
 

JADŁOSPIS Przedszkole nr.24- dieta bezmleczna 
ZAZNACZONO ALERGENY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 

Nr 1169/2011 załącznik nr II - wytłuszczonym drukiem 
 

Poniedziałek 
 

29.04.2019 

Śniadanie: 
Płatki Chia   na mleku sojowym180 ml,(gluten pszenny) pieczywo graham i pszenne 40g(gluten 
żytni i pszenny), masło roslinne10g, ,szynka wieprzowa 20g,   sałata 5g, pomidor 10g   Herbata 

z pomarańczą 200ml 
Owoc : Jabłko  1szt.  Sok marchewka- jabłko 
Zupa: 
Ogórkowa z ziemniakami  250ml(seler)(ogórek kiszony, marchew, por,żeberka wieprzowe) 
Rogal z masełkiem roślinnym i pietruszką ½ szt. (gluten pszenny)  Herbata miętowa 200ml 
II Danie:  
Danie meksykańskie (papryka, fasolka szparagowa,kukurydza) i mięsem mielonym z łopatki 
wieprzowej 
Makaron penne 100g(gluten pszenny) Sos 100ml    Kompot śliwkowy  200ml 

 
Wtorek 

 
30.04.2019 

Śniadanie: 
Pieczywo pszenne i żytnie(gluten pszenny i żytni) 40g, pasztet pieczony 10g(gluten pszenny, 
jajko) ,  polędwica drobiowa 10g masło roślinne 10g ogórek 10g Herbata z cytryną  200 ml 
Owoc : Mandarynka  1szt.   Sok marchewka- jabłko 
Zupa: 
Pomidorowa z makaronem  250 ml(seler, gluten pszenny)(marchew, por ,natka 

pietruszki,łopatka wieprzowa) 
Mus jabłkowy 100g+herbatniki 2szt(gluten pszenny) 
II Danie: 
Pierś z kurczaka soute  60g Sos koperkowy 50ml 
Kasza gryczana 100g 
Surówka z czerwonej kapusty z jabłkiem i marchewką ( olej rzepakowy) 40g  Mix warzyw 30g  
Kompot porzeczkowy 200ml 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
Czwartek 

 
02.05.2019 

Śniadanie: 
Pieczywo pszenne i graham(gluten pszenny i żytni)  40g,masło roślinne10g szynka wiejska 

20g,ogórek10g,  rzodkiew 5g     Herbata z pomarańczą 200ml 
Owoc : Kiwi 1szt. Sok marchewka- jabłko 
Zupa: 
Zacierkowa 250ml(seler, gluten pszenny)(marchew, por, natka pietruszki,udko z kurczaka)  
Ciasto czekoladowe .(gluten pszenny, jajko)    mleko sojowym  z miodem  180ml(gluten) 
II Danie: 
„Alla”gołąbek z mięsa, ryżu i kapusty białej 60g(łopatka wieprzowa) Sos pomidorowy 50ml 
Ziemniaki 100g Sałata w ziołach 70g  
Kompot jabłkowy 200ml 

 
 
 

 

 

 

 
 

Zupy przygotowywane są na wywarze mięsno – warzywnym lub wywarze warzywnym z dodatkiem masła 
roślinnego. 
Potrawy pieczone są w piecu konwekcyjno parowym. 
Kompoty  z owoców sezonowych przygotowywany  na wodzie z owocami z dodatkiem substancji słodzącej - 
cukier, miód. Woda niegazowana źródlana. 
 
 
 

 


